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حرف نزدن و يك گوشه نشستن به معني كودك خوب بودن نيست 

 بچه خوب مامان را 
از كودكي كردن محروم نكنيد

سبك تربيت سبك بازي

نگاهي به تبعات منفي اعتياد به بازي هاي رايانه اي

كودكانيكهدرگيمگمميشوند

    سميرا عموپور
مراحل رشد كودك از همان ابتداي دوران كودكي 
بايد جدي گرفته ش�ود وگرنه در مراحل بعدي و 
در س�نين باالتر كودك دچار اختالل خواهد شد. 
همبازي ش�دن با كودك از س�وي پ�در و مادر يا 
خواهر و برادر و همس�االن، خود بهت�ر از هر نوع 
وس�يله بازي براي او محسوب مي ش�ود، چه بسا 
توأم با وس�ايل بازي هم باش�د. كودكان با محيط 
اطراف و با وسايل بازي كه در اختيار دارند هر كدام 
شخصيت هاي نهفته در خود را بروز مي دهند و گاه 

بي اختيار در زندگي شان اجرا مي كنند. 
         

نوع وسايل بازي كودك بايد به گونه اي انتخاب شود كه با 
روح و روان او بازي نشود و او به راحتي و با آرامش مطلق 
به بازي ادامه دهد و حتي اوقات آتي اش را درگير نكند. 
چون بعضاً ديده شده است اسباب بازي هايي وجود دارد 
كه باعث اضطراب و ترس كودك مي شود. اسباب بازي و 
حتي بازي ها بايد متناسب با سن كودك طراحي شود، 

در غير اين صورت براي او مضر هستند. 
بعضي مواقع والدين به خصوص مادر به دنبال وسايلي 
هستند كه فقط كودكانشان را سرگرم كند تا فرزندشان 
در گوشه اي بدون س��ر و صدا بنشيند و خودشان به كار 
و مشغله شان برسند، بنابراين والدين حداقل در انتخاب 
اسباب بازي بايد هوشيارانه عمل كنند، چراكه اين مهم 

نقش بسزايي در تمايالت عاطفي و رواني كودك دارد. 
يك كودك، مقلد خوبي براي يادگي��ري هرگونه رفتار 
اطرافيان خود است. در كوچك ترين و ريزترين حركات و 
رفتار و گفتار مانند پشه اي كه بعد از نيش زدن متوجه آن 
مي شويم، سريع عمل مي كند و توجه كامل دارد. حال 
اگر اينها به صورت غيركالمي باشند، قطعاً تأثير بيشتري 

خواهد گذاشت،لذا يكي از مواردي كه بايد در شكل گيري 
شخصيت كودك به آن توجه داشت، اين است كه او در 
معرض يادگيري فزاينده اي ق��رار دارد. پس هر چيزي 
كه در اختيار كودك قرار مي گيرد، مي تواند ش��خصيت 

او را شكل دهد. 
بهترين اس��باب بازي براي ك��ودك آن اس��ت كه اوالً 
حساسيتي براي او نداشته باشد و اگر در دهان خود قرار 
داد موجب بيماري، اضطراب و ترس��ش نشود. اسباب و 
وسايل بازي بايد براي كودك جذاب باشد تا مجدداً در 
بازي هاي بعدي خود س��راغ آن برود. بس��ياري از پدر و 
مادرها فكر مي كنند اگر وسايل بازي كودك گرانقيمت تر 

باشد براي كودك جذاب تر اس��ت، در صورتي كه كاماًل 
برعكس است. مادري مي گفت كودكش اسباب و وسايل 
بازي زيادي دارد اما موقع بازي از وس��ايل خودش زود 
خسته مي شود و سراغ وسايل آشپزخانه مي رود و با آنها 
بازي مي كند. در واقع بازي با كاسه و بشقاب را به اسباب 

بازي هاي الكچري ترجيح مي دهد. 
از موارد ديگري كه در انتخاب اس��باب ب��ازي بايد مورد 
توجه قرار گيرد، اين است كه اسباب  بازي بايد به گونه اي 
باشد كه ارزش  هاي جامعه را تقويت و تحكيم كند. با توليد 
اس��باب  بازي هاي جديد ، جذاب و متناس��ب با فرهنگ 
ايراني- اس��المي مي توان با اس��باب بازي هايي كه نماد 

غربي دارند و استحكام عاطفي و رواني كودك را به خطر 
مي اندازند، مقابله ك��رد. حتي مي توان بازي  هاي بومي و 

محلي را تا حدودي جايگزين بازي هاي فعلي كرد. 
اسباب بازي هايي نظير اسلحه و وسايل بازي رزمي مانند 
شمشير، چاقو و هرگونه آالت و ابزار كه حاالت كودك را 
خشن و مهاجم كند، اثر سوء دارد و پرخاشگري و زورگويي 
را در او نمايان مي كند. در نتيجه كودك در ميان همساالن 

و حتي با پدر و مادر خود نيز درگير مي شود. 
وس��ايل بازي كودك دختر كه ش��امل عروس��ك هاي 
باربي كه از دنياي غرب وارد محيط اس��المي ش��ده اند، 
مي تواند باعث تغيير رفتار او ش��ود و گاهي كودك را با 
پرورش زود هنگام قواي جنسي روبه رو و ذهن و روان او 
را دچار اختالل كند. اينگونه اسباب بازي ها متأسفانه بر 
شخصيت رواني كودك لطمه وارد مي كند و ممكن است 
نوجواني و جواني ش��خص را تحت تأثير قرار دهد و او را 

روان پريش كند. 
همچنين در بس��ياري موارد ديده شده  است كودكاني 
كه بيشتر مشغول بازي هاي رايانه اي هستند، كمتر در 
معرض عاطفه و مهر و محبت والدين قرار دارند يا اينكه 
تمركز كافي در رفتار و شخصيت خود ندارند، از طرفي 
به دليل عقب ماندن نسبت به كودكاني كه از بازي هاي 
فكري و آموزشي س��ود مي برند، از بهره هوشي كمتري 
برخوردار هس��تند، چون ذهن در ط��ول روز فقط يك 
مسير را طي مي كند و كودك به خالقيت خود هيچ گونه 

توجهي نمي كند. 
والدين بايد با توجه به سن و توان يادگيري و آموزش هاي 
الزم كه كودك بايد از همان ابتداي كودكي در معرض آن 
قرار گيرد و همچنين فرهنگ جامعه اي كه در آن زندگي 
مي كنند، انتخاب مناسبي براي اسباب بازي كودك خود 

داشته باشند. 

 فرزانه نوريان*
جدا از عوام�ل مختلفي ك�ه مي تواند ك�ودكان را 
امروزه به س�مت بدخلقي و عصبانيت سوق دهد، 
فقدان بازي هايي ك�ه فعاليت بدن�ي دارد و باعث 
تخليه انرژي مي شود، خود دليلي براي ناسازگاري 
كودكان اس�ت. امروزه كودكان زم�ان زيادي را به 
بازي مي گذرانند اما بازي ه�اي آنها به دليل اينكه 
فعاليت زيادي ندارد، باعث تخليه اين انرژي اضافه 
نمي ش�ود. بازي هاي س�نتي كه بچه ها قباًل انجام 
مي دادند باعث مي ش�د تا كودك نيروهاي ذهني 
خود را به كار اندازد و در خالل بازي اگر با مسئله اي 
روبه رو مي شد، راهكارها را بيازمايد. اين امر نهايتًا 
منجر مي ش�د بازي ها ك�ودك را در كنترل محيط 
ياري كنند و شناخت او را از محيط و شرايط مختلف 
افزايش دهند. او را قادر مي ساخت از توانايي هايش 
بدون اينكه بخواهد آن را ب�ه آزمايش گذارد، آگاه 

شود. 
   

   افزاي�ش ارزش اجتماع�ي و رش�د عاطف�ي با 
بازي هاي سنتي

بازي ها باعث افزاي��ش ارزش اجتماعي و رش��د عاطفي 
در كودكان مي ش��وند و به آنها ي��اد مي دهند كه چگونه 
ديگران را هنگام بازي در وس��ايل و فعاليت خود س��هيم 
كنند. از آنجا كه هر ب��ازي اي قوانين خاص خود را دارد و 
كودك قوانين بازي را رعايت مي كند تا از بازي لذت ببرد، 
مقررات وضع شده او را به فرمانبرداري از مقررات اجتماعي 
عادت مي دهد و هماهنگي در امور و س��ازماندهي را به او 
مي آموزد. كودك حين بازي عواطفش را نشان مي دهد و 
احساساتش را بيان مي كند. بازي هم به عنوان روشي براي 
يادگيري و هم به عنوان وسيله اي براي بيان احساسات او، 
باعث س��ازندگي و تربيت كودك و همچنين رشدش در 
زمينه هاي اجتماعي و عاطفي مي شود. اين ويژگي ها را در 

بازي هاي سنتي به خوبي مي ديديم. 
   گراي�ش ك�ودكان و نوجوانان به س�مت دنياي 

ديجيتال 

ب��راي اينكه ك��ودكان ارزش هاي اخالقي را ب��ه گونه اي 
غيرمس��تقيم فرا بگيرند بازي بهترين ابزار است. اين در 
بازي هاي گروهي اتف��اق مي افتد و بازي ه��اي رايانه اي 
كه در حال حاضر كودكان و نوجوانان انجام مي دهند، از 
اين مسئله دور شده و در آنها رشد اجتماعي كمتر اتفاق 
مي افتد. البته بازي هاي رايانه اي گروهي مي تواند تا حدي 
اين مسئله را پوشش دهد اما مانند بازي هاي قديمي كه 
كودكان با هم مش��غول بازي مي ش��دند نيست و در اين 
زمينه تأثير كمتري دارد. با وجود پيشرفت هاي الكترونيك 
نمي توان گفت كه كودكان و نوجوانان بازي هاي رايانه اي 
انجام ندهند، چراكه با رفتن هر چه بيشتر به سمت دنياي 
ديجيتال و گستره عظيم اطالعاتي، بچه ها نيز بيشتر به 
سمت و سوي فعاليت هاي اينترنتي و رايانه اي سوق پيدا 

مي كنند. 
   انزواطلب�ي و روحي�ه درونگرايي ب�ا بازي هاي 

رايانه اي
امروزه ك��ودكان و نوجوانان بيش��ترين زم��ان خود را به 
بازي هاي رايانه اي اختصاص مي دهند و حتي اگر بازي هاي 
آنها به صورت گروهي باشد، باز به صورت رودررو ارتباطي 
ندارند و در اين بازي ها هيچ گونه رابطه عاطفي و انساني 
ايجاد نمي شود تا باعث رشد ش��خصيت كودك شود. از 
آنجايي كه اغلب اين بازي ها به صورت انفرادي تهيه شده 
اس��ت، حتي اگر گروهي هم بازي كنند، ب��از هم ارتباط 
رودررويي اتفاق نمي افتد و اين عامل باعث مي شود تا به 
نوعي بازي كردن در جمع و گ��روه نزد اين كودكان رنگ 
ببازد و كودكاني كه مدام درگير اين نوع بازي ها هستند، 
به سمت درونگرايي رفته و انزوا طلب شوند. در نهايت هم 
اين روحيه انزواطلبي آنان را در برقراري ارتباط با ديگران 
ناتوان مي كند و آنها از گروه همساالن خود جدا مي شوند 
و اين آغاز مس��ائل مضر بعدي خواهد ب��ود. مباحثي كه 
شكل گيري مهارت هاي اجتماعي مناس��ب در آن ديده 

نمي شود. 
   خشونت و پرخاشگري، فرجام تمايل به بازي هاي 

رايانه اي
در بازي هاي رايانه اي فرد خود را به جاي شخصيت اصلي 

بازي قرار مي دهد و با تمام توجه و تمركز نقش��ش را ايفا 
مي كند تا بتواند محيط مج��ازي بازي را به محيط واقعي 
براي خود و در ذهن خود تبديل كند. اين امر مطمئناً براي 
او دشوار است و عملكردهاي ديگرش را نيز تحت تأثير قرار 
مي دهد. حال اگر در بازي خشونت نيز باشد، اين خشونت 
در وجود او دروني مي ش��ود و كودك تأثير گرفته از اين 
بازي ها خشم و پرخاشگري از خود بروز مي دهد و هرچه 
اين حالت خشونت را بيشتر تجربه كند، اين تأثيرگذاري 
بيش��تر در وجودش دروني مي ش��ود و ش��خصيت او را 

پرخاشگرتر مي كند. 
در سلس��له تحقيقات و پژوهش هاي انجام شده از سوي 
كارشناسان و پژوهشگران اين حوزه كاربردي، رابطه بين 
بازي هاي رايانه اي و خشونت به اثبات رسيده  و دليلش هم 
اين است كه چون كودك و نوجوان با تمركز بااليي بازي را 
دنبال مي كند، اين بازي تأثير مستقيمي روي او مي گذارد 
و مي تواند اين خش��ونت را به او انتق��ال دهد. تحقيقات 
حاكي از اين است كه در بين كودكان و نوجوانان بازي هاي 
رايانه اي باعث افت عملكرد تحصيلي آنان مي شود، چراكه 
آنها وقت خود را بيش��تر به بازي اختص��اص مي دهند و 
كارهاي اصلي و تحصيلي شان را درست انجام نمي دهند. 

   اول بازي است و بعد اعتياد مي شود
مسئله مهم ديگري كه در بازي هاي رايانه اي براي كودكان 
و نوجوانان عاملي مخرب محسوب مي شود، زمان زيادي 
اس��ت كه آنها در طول روز با ارتباطش��ان ب��ا بازي هاي 
رايانه اي، ب��ه اين قبي��ل بازي ها اختص��اص مي دهند و 
اين مهم باعث مي ش��ود از فعاليت هاي ديگر باز بمانند و 
ديگر اين بازي ها برايش��ان صرفاً تفريح تلقي نشود، بلكه 
افراد به آن اعتياد پيدا كنند و همه مس��ائل حل نشوند و 
كمبودهايشان را با بازي جبران كنند و اين به معني خارج 
شدن از چرخه تعادل فرد اس��ت كه او را از هدفمندي باز 

مي دارد و در نتيجه ساير فعاليت ها را مختل مي كند.
رشد اجتماعي مسئله بسيار مهمي براي كودكان محسوب 
مي شود و با فراگيري مهارت هاي مختلف اجتماعي ايجاد 
مي ش��ود. از آنجايي كه بخش مهمي از اين مهارت ها در 
كودكي از طريق بازي ش��كل مي گيرد، ام��روزه با وجود 

بازي هاي رايانه اي و محبوبيت بس��يار زي��اد اين بازي ها 
و زمان زي��ادي كه ك��ودكان و نوجوانان ب��ه اين بازي ها 
اختصاص مي دهند و به ص��ورت افراطي عمل مي كنند، 
باعث ناديده انگاش��تن ديگ��ر فعاليت هاي آموزش��ي و 
اجتماعي شده و عدم فراگيري مهارت هاي ديگر را سبب 
مي شود كه اين مسئله نه تنها در شرايط فعلي اش بلكه در 

سنين بزرگسالي اش تأثيرات نامطلوبي مي گذارد. 
   سرگرمي افراطي با بازي هاي رايانه اي، سركوب 

احساسات كودكي
بازي هاي قديم به دليل تحرك بااليي كه داش��تند باعث 
افزايش ش��ادي و نش��اط در كودكان مي ش��دند و چون 
تخليه انرژي در اين بازي ها صورت مي گرفت، از مشكالت 
بعدي مانند پرخاشگري، تندخويي كودك و حالت هاي 
افس��ردگي جلوگيري به عمل مي آورد، ام��ا امروزه جاي 
اين بازي هاي نوستالژيك را بازي هاي رايانه اي گرفته اند. 
مشكل، وجود اين بازي ها نيست، چراكه بازي هاي مفيد 
آموزشي نيز وجود دارند كه به رشد كودك كمك مي كنند 
و در افزايش تمركز او تأثير مثبتي دارند، بلكه مهم استفاده 
افراطي از اين بازي هاست و اينكه عالقه كودكان معموالً به 
بازي هاي رايانه اي آموزشي نسبت به ديگر بازي ها كمتر 

ارزيابي شده است. 
ختم كالم اينك��ه نقش والدين و مربيان آموزش��ي تأثير 
بسزايي در اين زمينه دارد. با وجود مشغله هاي بسيار زياد 
والدين و كمبود زمان، آنها نمي توانند زمان مناسبي را به 
فرزندانشان اختصاص دهند و  كودكان نيز با سرگرم شدن 
افراطي با اين بازي ها احساسات خود را سركوب مي كنند. 
والدين گاهي ناخواسته، فرزندانشان را به اين سمت و سو 
سوق مي دهند تا بهانه جويي كودك را خنثي كنند. شايد 
در مقطعي از زمان اين كار از نظرش��ان پاسخگو باشد اما 
بايد گفت كمبودهايي كه ايجاد مي شود نه تنها كودك را 
به انزوا مي كشاند، بلكه در بزرگسالي اش نيز تأثير خواهد 
داشت. پس بايد به كودكان و فرزندانمان و بازي هايي كه 
مشغول آن هستند بيش��تر توجه كنيم تا آنان در گيم ها 

گم نشوند. 
*روانشناس باليني

كودكم بازي با كاسه و بشقاب را به اسباب بازي الكچري ترجيح مي دهد
وسايل بازي كودكان را چگونه انتخاب كنيم؟ سبك انتخاب

والد بي حوصله امروز، فك��ر مي كند بچه فقط 
بايد يك گوشه بنشيند و نقاشي بكشد و گاهي 
چيزي بخورد ام��ا بچه اگر ح��رف نزند، جيغ 
نكشد و داس��تان تخيلي تعريف نكند، به طور 
حتم خواهد مرد. او مي شود كودكي با كالبد و 
جسم زنده و روحي مرده و همين قدر اين ماجرا 
ترسناك است. باغبان اگر به گل و گياه خود آب 
ندهد و دستي بر س��ر و روي آنها نكشد، ديگر 
باغبان نيست، بلكه قاتل شده است. اگر حوصله 
سر و صداي بچه را نداريد و فقط او را براي بازي 
كردن مي خواهيد، بهتر است عروسك بخريد. 
چون كودك افس��رده امروز مي تواند نوجوان و 
جواني باشد كه به راحتي خودكشي مي كند و از 
نفس خود مي گذرد. كودك محبت نديده امروز 
مي تواند بزرگسال بي عاطفه و سرد فردا باشد. 
كودك را ما به اين دنيا دعوت مي كنيم و خداوند 
اين موجود شگفت انگيز را به ما امانت داده است 
و نابود كردن روح اين امانت، رس��م امانتداري 
نيست. كودك نياز دارد ديده و شنيده شود تا 
بتواند روزي خود را در جامعه ابراز كند. كودكي 
كه از پدر و مادر خود خجالت بكشد، در آينده 
از همكالسي، همكار و همسر خود هم خجالت 
خواهد كش��يد. كودك اگر هميش��ه منفعل و 
فرمانبردار باشد، به حقير بودن عادت خواهد 
كرد و عزت نفسش را هرگز نخواهد شناخت. 
انساني كه آگاهي و ش��ناخت نسبت به عزت 
نفس خود نداشته باش��د، معلوم نيست به چه 
كارهايي دست خواهد زد. عزت نفس را بايد از 
همان دوران كودكي به فرزندان آموخت. بايد 
به كودك اجازه داده شود تا خود را ابراز كند و 
بداند براي هدفي مهم به اين دنيا آمده اس��ت. 
كودك اگر عزت نفس و خودباوري را ياد نگرفته 
باش��د، هرگز به دنبال ه��دف زندگي نخواهد 
رفت. او بايد پاهاي خود را براي قدم برداشتن 
در راه هاي موفقيت آماده كند و كودك منفعل 
هيچ وقت راه نخواهد رفت و هميش��ه باري بر 
دوش ديگ��ران خواهد بود. نوج��وان اگر فعال 
باش��د، نظر بدهد و انتخاب كند به طور قطعي 
مس��ئوليت پذيري را ياد خواهد گرفت، اما اگر 
منفع��ل و خاموش باق��ي بماند و هميش��ه به 
وجود پدر و مادر ب��راي انجام كارهايش عادت 
كند، هرگز معني مسئوليت پذيري را متوجه 

نخواهد شد. 
نوجوان بايد حرف بزند تا قوه تفكر و تكلم خود 
را تقويت كند وگرنه حل مسئله در آينده براي او 
مشكل خواهد بود. او تمام لوازم براي شاد بودن 
و خوشبخت بودن را در دست دارد، پس نبايد 
با بي حوصلگي و كج خلقي دستش را ببنديم. 
ما حق نداريم باعث افسرده بودن و تنها بودن او 
شويم. اگر فكر مي كنيد كودك نمي تواند درك 
و تحليل كند، بايد بدانيد كه در اشتباه هستيد و 
او به اندازه خود قدرت تفكر دارد و خوب مي داند 
فرق بي��ن آدم آهني ب��ودن و آدم واقعي بودن 
در چه چيزي اس��ت. اگر هميش��ه مهره بي اثر 
زندگي باشد به مات ش��دن عادت خواهد كرد. 
والدين وظيفه دارند به او نش��ان دهند سوار بر 
اسب رؤياها شدن و تاختن در زمين خوشبختي 
يعني چه. او بايد بداند زندگي فقط خاكستري 
نيس��ت و رنگ هاي متنوع��ي دارد. بايد بداند 
تابلوي زندگي اش را مي تواند رنگي ترسيم كند 
و تمام رنگ هاي دنيا در تاريكي اتاق او خالصه 
نمي ش��وند. مجموعه اي از حرف ه��ا مثل تبر 
شده اند و ريش��ه كودك را از ته مي زنند. وقتي 
به پسر بچه مي گوييد: »مرد كه گريه نمي كند« 
ريش��ه احساس��ات او را از بي��ن مي بريد. مگر 
مردها دل ندارند يا هيچ غم و خستگي را درك 
نمي كنند؟ وقتي به دختر بچه خود مي گوييد: 
»دختر و ماشين بازي؟!« ريشه و قدرت توانايي 
زن را در ديد او از بين مي بريد. مگر خانم ها سوار 

ماشين نمي شوند و رانندگي نمي كنند؟ مانند 
اين جمله ها را زياد براي ك��ودكان خود به كار 
مي بريم و به آنها ي��اد مي دهيم كه گريه كردن 
مخصوص زن ها و نش��انه ضعف است و ماشين 
سواري به درد مردها مي خورد و از توانايي هاي 

زن خارج است. 
بي شك خود ما باعث مي شويم كودك امروز ما 
به بزرگسال تك بعدي و تنگ نظر فردا تبديل 
شود. اينكه با چنين حرف هايي بين زن و مرد 
تبعيض به وجود بياوريم، اصاًل مدل و س��بك 
تربيتي مناسبي نيست و فقط كودك را مبتال به 
كج فهمي كرده ايم. او با هر جنسيتي مي تواند 
موفق باش��د و از آن مهم تر بايد ي��اد بگيرد كه 
انسانيت به زن و مرد بودن نيس��ت، بلكه بايد 
ديد و قلب باز داشته باشد. والدين نبايد با چنين 
كلماتي روح و تفكر فرزند خود را سنگين كنند، 
چراكه حرف ها ب��ار معنايي متفاوت��ي دارند و 
ممكن است آن حرف را در يك لحظه بگوييم 
و رد ش��ويم اما اثر مخ��رب آن در روح و روان 
فرزندمان بسيار ماندگار و دائمي است. گاهي 
فكر مي كنيم حتماً بايد دو گروه خوب ها و بدها 
تشكيل بدهيم و هر وقت رفتار كودك مخالف 
نظر ما بود، او را به جهنم بدها بفرستيم. بهشت 
و جهنم را ما نمي توانيم مش��خص كنيم. چون 
خود ما از اين قانون مستثني نيستيم و جهنم 
كردن زندگي يك كودك با چنين حرف هايي 
بدترين اش��تباه روي زمين است. ما افكار بچه 
را مس��موم مي كنيم و ذره ذره او را مي كشيم. 
اينكه او هميشه بگويد چشم، اصاًل معناي خوب 
بودن نمي دهد، بلكه آدم خوب كسي است كه 
بتواند به موقع نه و چش��م بگويد. بهتر است به 
جاي پر كردن افكار كودك با قوانين بي معني، 
سعي كنيم قوه درس��ت انتخاب كردن را به او 

آموزش دهيم. 
حرف نزدن و يك گوش��ه نشس��تن به معني 
كودك خوب بودن نيس��ت. انس��ان مي تواند 
حرف خوب بزند و خوب حرف بزند. پس بهتر 
است فرق اين دو را به او ياد بدهيم. فرياد زدن 
هنگام بازي به معني پسر بچه و دختر بچه بد 
بودن نيس��ت. كودك اگر هنگام بازي تخليه 
نيرو نكند، ممكن اس��ت اين ني��رو به عقده و 
سرخوردگي تبديل شود. اگر كودك هميشه 
ساكت و بي حرف باش��د، هرگز ياد نمي گيرد 
كي سكوت كند و كي حرف بزند يا چه بگويد و 
چه نگويد. پدر و مادر هميشه مضطرب، قطعاً 
يك كودك هميش��ه نگران تربيت مي كنند. 
نيازي نيس��ت همه كارهاي او را ش��ما انجام 
دهيد،چراكه او خودش عقل و دست و پا دارد 
و بايد از آنها استفاده كند. والد هميشه نگران 
و مقرراتي به كودك خود ياد مي دهد زندگي 
فقط و فق��ط در چارچوب قانون ه��اي تو امن 
است و در غير اين صورت بايد نگران و مضطرب 
باش��ي. والد مضطرب لذت تجربه كردن را از 
فرزند خود منع مي كند و كودك نمي داند كي 
هيجاني شود و كي نشود. اضطراب و افسردگي 
كودكان مسئله جديد و معضل نو ظهوري است. 
قديمي ترها اجازه مي دادن��د تا كودكي كردن 
دوران خود را طي كند و به تقويم رشد زيستي 
اعتقاد داشتند ولي والدين امروزي به اصطالح، 
مغز خود را ب��ا اطالعات تربيت��ي در تلگرام و 
اينستاگرام پر كرده اند، اما غافل هستند بهترين 
راه تربيتي اين اس��ت كه اجازه دهند كودك 
مسير خود را طي و طبق طبيعتش رفتار كند. 
فرزند ما از سنگ و آهن نيست. پس قلب و روح 
و فكر دارد و همه چي��ز را درك مي كند. درك 
ك��ودك را از بين نبريم و او را غرق در ش��ادي 
كنيم. كودك را گوشه اتاق تنهايي هايش رها 
نكنيم. هيوالهايي در آن گوش��ه و كنارها در 

انتظار او هستند. 

بازي هاي رايانه اي و محبوبيت بسيار زياد 
اين بازي ه�ا و زمان زيادي ك�ه كودكان و 
نوجوانان به اين بازي ها اختصاص مي دهند، 
باعث ناديده انگاش�تن ديگر فعاليت هاي 
آموزشي و اجتماعي شده و عدم فراگيري 
مهارت ه�اي ديگ�ر را س�بب مي ش�ود. 
بازي هاي قديم به دلي�ل تحرك بااليي كه 
داشتند باعث افزايش ش�ادي و نشاط در 
كودكان مي شدند و چون تخليه انرژي در 
اين بازي ها صورت مي گرفت، از مشكالت 
بعدي مانند پرخاشگري، تندخويي كودك 
و حالت هاي افسردگي جلوگيري به عمل 
مي آورد، اما ام�روزه جاي اي�ن بازي هاي 
   نگين خلج سرشكينوستالژيك را بازي هاي رايانه اي گرفته اند

كودكي در گوشه تاريكي از اتاق افكار خود نشسته است و با صدايي خسته سر غصه ها 
و تنهايي هايش داد مي زند. كودك از نديده شدن، نامرئي بودن، خاموش بودن و تنها 
ماندن خسته ش�ده اس�ت. او خود را آدم آهني صدا مي زند. چون هميشه به منفعل 
و اس�باب بازي بودن براي پس�ت هاي اينس�تاگرامي پدر و مادر عادت كرده اس�ت. 
كودك به جاي اينكه آغوش گرم والدين خود را تجربه كند فقط تعداد قلب هاي سرد 
اينستاگرامي آنها را مش�اهده كرده اس�ت. او آنقدر براي خوب بودن جنگيده است 
كه ظاهري پنج ساله اما باطني50 ساله دارد. آنقدر به او اجازه حرف زدن و سر و صدا 
كردن نداده اند و آنقدر هميشه بچه خوب مامان بوده كه انگار تا به حال زبان نداشته 

و حرفي ياد نگرفته است. 


